PENDAFTARAN

1 - 20 MARET 2021

ALUR • PENDAFTARAN

START
1 Februari - 20 Maret 2021
Input Data
Calon Peserta Didik Baru
isi formulir melalui tautan
psb.man2kudus.sch.id

1 - 20 Maret 2021
Pendaftaran dan Validasi
¬

¬

di kampus MAN 2 Kudus
Senin-Sabtu (08.00 - 12.00 WIB)
kecuali hari Jumat (08.00 - 11.00 WIB)
Validasi dilakukan dengan
menyerahkan printout bukti pengisian
formulir online dan syarat
pendaftaran

1 - 20 Maret 2021
Tes Seleksi
¬

¬

Tes CBT (Computer Based Test)
dilaksanakan saat calon peserta
didik melakukan validasi
Calon peserta didik memakai
pakaian bebas, sopan, dan
bersepatu saat melakukan tes

Materi Tes
BCS Sains Boarding dan
NonBoarding
þ
þ

TKDU : IPA, Matematika, B. Inggris
Tes Potensi Akademik (TPA)

BCS Sains Tahfidz Mitra Pondok
þ
þ
þ

TKDU : IPA, Matematika, B. Inggris
Tes Potensi Akademik (TPA)
Tes Hafalan Al Qur’an

BCS Keagamaan Mitra Pondok
þ
þ
þ

TKDU : B. Arab, Matematika, B. Inggris
Tes Potensi Akademik (TPA)
Tes Baca Tulis Al Qur’an

BCS Bahasa Boarding
þ
þ
þ

TKDU : B. Indonesia, Matematika, B.
Inggris
Tes Potensi Akademik (TPA)
Conversation Test

27 Maret 2021
Pengumuman Hasil Seleksi

psb.man2kudus.sch.id
formasi

64

bcs sains
boarding

5 - 7 April 2021
Pertemuan Wali Peserta Didik Baru

FINISH

bcs sains
non
boarding

36

bcs sains
tahfidz

36

bcs
keagamaan

36

bcs
bahasa

Syarat Pendaftaran
1. Peserta didik MTs/SMP (negeri/swasta) yang
beragama islam dan terdaftar di kelas IX.
2. Rata-rata nilai Laporan Hasil Belajar (LHB) peserta
didik kelas VIII s.d. IX (semester 3, 4, dan 5) minimal 78
yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi
nilai LHB yang dilegalisasi oleh kepala
madrasah/sekolah dan menunjukkan berkas LHB
asli.
3. Menyerahkan pasfoto berwarna berseragam OSIS
dengan background warna merah ukuran 3 x 4
sebanyak 2 lembar.
4. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan akte
kelahiran.
5. Memiliki NISN dan terdaftar pada EMIS (bagi Mts)
atau DAPODIK (bagi SMP) dibuktikan dengan
printout NISN.
6. Memilih salah satu program berikut ini.
> BCS Sains Boarding
> BCS Sains Non Boarding
> BCS Sains Tahfidz Mitra Pondok
> BCS Keagamaan Mitra Pondok
> BCS Bahasa Boarding
7. Calon peserta didik yang memilih program BCS
Sains Tahfidz Mitra Pondok menyerahkan surat
keterangan tahfidz 3 Juz atau lebih dari pondok
pesantren atau Madrasah.
8. Menyerahkan fotokopi piagam kejuaraan bidang
akademis dan non akademis minimal tingkat
provinsi tiga tahun terakhir (jika memiliki).

di kampus MAN 2 Kudus atau melalui
link : psb.man2kudus.sch.id

27 - 30 Maret 2021
Lapor Diri

64

MAN
2 KUDUS
madrasah akademik berbasis riset
mendunia hebat bermartabat
atas izin dan ridho Allah

Barokallah

PPDU

penerimaan peserta didik unggul
tahun pelajaran 2021/2022

Lain-lain
1.
2.

Apabila terjadi perubahan agenda kegiatan PPDU,
dapat diupdate di web MAN 2 Kudus
Selama kegiatan PPDU, wajib melaksanakan
protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M
(mencuci tangan, memakai masker, menjaga
jarak).

Kampus MAN 2 Kudus
Prambatan Kidul, Kaliwungu
Kudus, Jawa Tengah - 59331
telp :
(0291) 431184

email :
ppdu@man2kudus.sch.id

MAN 2 Kudus menjawab tantangan di era global
dengan menyiapkan peserta didik yang religius,
berkarakter dan mempunyai integritas tinggi.
Inovasi pembelajaran melalui rekonstruksi
kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pasar
global, dikelola oleh para pendidik yang
profesional dan kompetens, lebih dari 40 %
berspesifikasi S2. Sarana dan prasarana yang
memadai dilengkapi dengan IT yang terus
terupdatasi. MAN 2 Kudus berkomitmen dan terus
berelaborasi untuk menjadi embrio pendidikan
terbaik dalam pengembangan pendidikan
madrasah di Indonesia.
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Prestasi

9 medali
internasional
4 gold medals
3 silver medals
1 bronze medal
1 special award

international
science
and invention
fair 2020

juara 2 juara 3
lipi NYIA lkir IPT lipi
2020
2020

juara nasional
kemenag kompetisi
sains madrasah 2020
juara 1 bidang kimia
juara 2 bidang ekonomi
juara 2 bidang biologi
juara 3 bidang geografi

bcs sains
Program BCS Sains diformulasikan dengan
memberikan tekanan lebih pada penguasaan
bahasa, sains, riset dan ICT
tanpa
mengurangi ciri khas pendidikan pada
madrasah. Silabus yang digunakan dalam
proses pembelajaran di kelas sama dengan
kelas IPA regular, perbedaannya kedalaman
kajian materi yang berorientasi pada seleksi
di perguruan tinggi negeri ternama di dalam
maupun luar negeri. Materi khusus program
BCS Sains diberikan selama 3 jam pelajaran
tambahan mulai hari senin s.d kamis.

bcs sains tahfidz
Program BCS Sains Tahfidz mempunyai
formulasi sama dengan BCS Sains, namun
dengan keunikan dan nilai tambah yang
berbeda. Peserta didik mondok di ponpes
Darul Barokah Al-Quds. Penekanan pada
hafalan Al-Quran, pembiasaan kegiatan
keagamaan, mengaji kitab kuning, dan klinik
prestasi mencetak generasi saintis yang
Qur’ani yang hebat bermartabat.

bcs KEAGAMAAN
Ditekankan pada keunggulan di bidang
penguasaan Bahasa dan Qiroatul Kutub, serta
penguatan Ilmu Falak. Muatan kurikulum
akselerasi Bahasa Arab meliputi kajian kitab
kuning, Arabic Camp, dan pendalaman Nahwu
Shorof. Untuk persiapan masuk perguruan tinggi
baik dalam maupun luar negeri dilaksanakan
mentoring Senin-Kamis sore hari yang meliputi
hafalan Qur’an minimal 1 tahun 2 Juz, Qiroatul
Kutub, TOEFL,dan Ilmu Falak. Peserta didik
mondok di pondok Yasin dengan pembiasaan
keagamaan, klinik prestasi, penguasaan kitab
kuning, dan pembiasaan bahasa.

bcs BAHASA
BCS Bahasa membekali penguasaan bahasa
peserta didik dalam berkompetisi di era
revolusi 4.0 untuk penguatan unggulan ciri
khas madrasah. Muatan unggulan meliputi
TOEFL, Public Speaking, Sastra Inggris,
Riset, English Club, Student Exchange,
English Holiday Camp. Progran intensif
materi UTBK dilaksanakan dalam format
mentoring agar dapat bersaing di seleksi
masuk perguruan tinggi negeri favorit.

